
 
 
 
 

 
විදුහල්පති,  
ගා/සිරිධම්ම විද්යාලය, 
ලබුදූව, 
2022/09/01 
 

...................................................... මයා/මිය 
 

ගණය :- පාසලට ආසන්න පදිංචිය / ආදශිෂ්ය / සෝහ ද්  පද්නම / ධධයයන ාා්යය ම්ඩලල / යෝ  ධව්යතා 

මත ස්ථාන මාරු / විෝේ්ගත පද්නම 
 

ාැඳවීම් ධිංාය :- .................... 
 

 
2023 - පළමුවන ශ්රේණියටයළ ළින් ඇ ුළතළ ක  ග ගීමටිළ ාළවළව ්මුමුප පක්ෂණයණය පීවී කමි 
 
උක්ත ාරුණ සම්බන්ධව ඔබ විසින් ෝමම විද්යාලයට ිදරිප ක ා න ලද් ධයදුම් පරය ිළිබඳව සුදුසුාම්  පරීක්ෂ්ා කිරීම 

සඳහා 2022/....../........  දන ෝප.ව. ........... / ප.ව. ...........  ට ඔබ විසින් ි ල්ලුම් ා න ලද් ගණයට ධද්ාළවන සහතිාවල 

මුල් ිළටප ක හා ඡායා ිළටප ක රැෝගන විද්යාලෝ  රවණාගා යට පැමිෝණන ෝලස ද්න්වමි.(ධයදුම් පරය සමග ඡායා 

ිළටප ක ිදරිප ක ා  තිෝේ නම් නැවත රැෝගන ඒම ධව්ය ෝන වන බව සලාන්න.  
 

 ්ීලකිය යුළතන් 
 

1. ්මුමුප පක්ෂණයණයළ ශ්පග පව කවනු ලබන ශ්පොදු උපශ්ළ්් රැ්්මි 2022/09/20 දින ශ්ප.ව. 9.00 ළ විළයවලයය 

රවනවගවගශ්දී  පීවී කශ්.. විළයවලයළ ු ළතවීමශ්මු ාව්ග පරය ශ්ල් ශ්ිි ිපියය ාව බබශ්  ාවික  ාීඳුනුමුපත 

භවවිතව  ගන ශ්ල්  වරුණියට ව ළ ඇවමි. (පවිකන ශ් ොශ්ගෝනව ත ක කවය ශ්ාේළතශ්ව ඇ නියමිත ශ්්ෞපයවගෂණතත 

උපශ්ළ්් ියළිපදිමි ඇ ්මුමුප පක්ෂණයණය ්ඳාව ්ාභවගී ව ඇන.) 

 

2. ද්රුවා සමග ධයදුම්ාරු ෝහ  නීතයානුකූල ල රා ාරු යන ධයෝගන් එක් ධෝයකු පමණක් සම්මුඛ පරීක්ෂ්ණයට 

සහරාගී විය යුතු ධත , පැමිෝණන විට පාසල් පරිරයට සුදුසු ගැළෝපන  ඳුමකින් සැ සී පැමිණීම ධෝේක්ෂ්ා 

ා න ධත  සම්මුඛ පරීක්ෂ්ණය පැවැ කෝවන ස්ථානයට පැමිණීෝම්දී යිංගම දු ාථන ක්රියා වි ත ත ා  රැඳී සිටින 

ෝලස ාාරුණිාව ද්න්වමි.  

 

3. සම්මුඛ පරීක්ෂ්ණය සඳහා ඔබට ෝවන් ා න ලද් දනය හා ෝේලාව ෝවනස් ා  ගැනීමට ිල්ලීම් ෝන ා න 

ෝලස ාාරුණිාව ද්න්වමි. 

 

4. සම්මුඛ පරීක්ෂ්ණෝ දී ධද්ාළ ාරුණු සනාථ කිරීම සඳහා (චක්රෝල්ඛනයට ධනුකූව  සතය හා ිවවැ ද ිපිළෝල්ඛන 

පමණක් ි දරිප ක ාළ යුතු ධත , ෝල්ඛන ි දරිප ක කිරීමට ධෝප ෝහ ස ක වන කිසිඳු ශී්යෂ්යක් සඳහා ලකුණු ලබා 

ෝන ෝද්න බව සලාන්න. 

 

5. සම්මුඛ පරීක්ෂ්ණයට ධද්ාළ වන කිසිඳු ිපයවිල්ලක් සම්මුඛ පරීක්ෂ්ණ දෝනන් පසුව රා  ෝන ගන්නා බව ද් 

සලාන්න. 

 

6. ෝමම සම්මුඛ පරීක්ෂ්ණ ාටයුතු සාධා ණව ිටුාළ යුතු බැවින් ඔබ බාත   පුේගලයන් හා විවිධ සම්බන්ධතා 

ෝය ද්ා ෝගන සම්මුඛ පරීක්ෂ්ණ ම්ඩලලය ෝවත ධිවසි බලපෑම් කිරීෝමන් වළකින ෝලස ද් ාාරුණිාව ද්න්වමි. 

 



7. ඔබ ිල්ලුම් ා න ලද් ගණයට ධද්ාළ ව්යණෝයන් පමණක් ඡායා ිළටප ක ිපිළෝග නුකූ ාව ය රැෝගන පැමිණිය 

යුතුය. 
 

 

8. ඔබෝේ නම / ිපිළනය / ාැඳවීම් ධිංාය / ගණය සඳහන් ා න ලද් රු. 110/- ක් වටිනා මුේද්   ලවූ ිපිළ ාව යක්  

සහ ඔබෝේ නම / ිපිළනය / ාැඳවීම් ධිංාය / ගණය සඳහන් ෝන ා න ලද් රු. 110/- ක් වටිනා මුේද්   ලවූ ිපිළ 

ාව යක් සම්මුඛ පරීක්ෂ්ණ දන රැෝගන පැමිණිය යුතුය. 
 

9. ඔබ විසින් සම්මුඛ පරීක්ෂ්ණය සඳහා ිදරිප ක ා නුකූ ලබන ඡායා ිළටප ක තමන් විසින්ම සතය හා ිවවැ ද බව 

සහතිා ාළ යුතු ධත , එම ිපිළ ෝල්ඛන ිළිෝවළට ධිංා ෝා ට නාම ෝල්ඛනයක් ෝසේ සාසා දවුරුම් ප්රාා්යක් 

ද් ිදරිප ක ාළ යුතුය.(ායදුමු පරය ්ිග ාළවළ දිුරරුමු ්ර වයය දදිිපප ක  ග ු කනමු හි  ්ඳා ඇ ශ්ඛපන 

පිණෂණ ්මුමුප පක්ෂණයණශ්දී  ්ල ව බලනු ලීශ්ේ.  
 

10. ඔබ ධයදුම්ාරු ෝලස ිදරිප ක වන්ෝන් රා ාරු ෝලස නම් නීතයානුකූල ල රා ාා  කවය උසාවි ිවෝය ගයන් මත 
ලබා  ති බවට ධද්ාළ ිපිළ ෝල්ඛන ිදරිප ක ාළ යුතුය. 

 

11. ධයදුම්ාරු පදිංචි ස්ථානය තහවුරු කිරීම සඳහා ධක්ෂ්ාිං් ෝේ්ාිං්ගත ිවවෝසේ ිළත ටීම (GPS) ආසන්න ද්්ම 

ස්ථාන 04ාට ලබාෝගන ෝම් සමග එවනුකූ ලබන ආාෘතිය, සාමද්ාන විිව්්චය ාා ව ෝයකු මගින් සහතිා ා  

සම්මුඛ පරීක්ෂ්ණය සඳහා රැෝගන පැමිණිය යුතුය.(ආදිශියය ගණයළ ාළවළ ශ්නොශ්..) 
 

12. ආදශිෂ්ය ගණය යටෝ ක ආදශිෂ්යා ෝහ  ශිෂ්යාව මියෝග ස්   කනම්, ධද්ාළ ිපිළෝල්ඛන තහවුරු ා ෝගන සම්මුඛ 
පරීක්ෂ්ණයට ිදරිප කවීම සඳහා ාලරයාට ධවස්ථාව ත මිෝේ. 

 

13. ි දරිප ක ා න ලද් ිපිළ ෝල්ඛන වයාය ිපිළ ෝල්ඛන බවට සනාථ වුවෝහ  ක ධයදුම් පරය ප්රතික්ෝෂ්ේප වන ධත , 
ඔබට විරුේධව නීතයානුකූල ලව ාටයුතු ා නුකූ  ත. 

 
 
 

............................. 
විදුහල්පති 

 
 

1. පව්ලළ ආ් ඇන පදිිංචි  රුව ඇශ්  ළරුව ඇ - ිපියශ්ගොනු  වග වර්ණය ( ා පවළ) 
 

 ඡන්ද් ත මි නාම ෝල්ඛනෝයත  ිපයාපදිංචි වී  ති ව්යෂ් ිළිබඳ දවුරුම් ප්රාා්ය 

 ග්රාම ිවලධාරී විසින් ිවකු ක ා න ලද් පදිංචි සහතිාය 

 පදිංචි ිලෝම් ත මිාම් ඔේපුව(ධයදුම්ාරුෝේ/ාලරයාෝේ, මව ෝේ/ිළයාෝේ නමට පදිංචි ිලෝම් ත මිාම 

  කනම් ඥාතී කවය තහවුරු කිරීමට ධද්ාළ උේපැන්න සහතිා ිදරිප ක ාළ යුතුය.  

 කුලී ිවවැසිෝයකු නම් බදු ඔේපුව (ධයදුම්ප ක රාගන්නා ධවසාන දනෝ  සිට ිදරියට ව්යෂ්යා ාාලයක් 

සඳහා වලිංගු විය යුතුය.  

 ිල්ලුම් ා න ව්යෂ්යට ෝප  ව්යෂ් 05 ා ප කිරු 

  යෝ  ිවල ිවවාසවල පදිංචි නම් ලබාදීෝම් ිපිළය හා වැටුේ විස්ත  

 ත මිාම් ඔේපුව ෝන මැති නම් පදිංචි ස්ථානය තහවුරු කිරීමට ධයදුම්ාරුෝේ සහ ාලරයාෝේ 

උේපැන්න සහතිාය, විවාහ සහතිාය, යාතිා හැඳුනුකූම්පත සහ පාසල් හැ යාෝම් සහතිාය  

 ද්රුවාෝේ උේපැන්න සහතිාය 

 පදිංචිය තහවුරු ා න ධතිෝ්යා ෝල්ඛන (යාතිා හැඳුනුකූම්පත ෝහ  රියදුරු බලපරය/ ස්ථාව  දු ාථන 

බිල්පත(රැහැන් සත ත / පාසල් හැ යාෝම් සහතිාය /විවාහ සහතිාය /ජීවිත  ක්ෂ්ණ ත මිාම් ඔේපුව/ 

ද්රුවාෝේ උේපැන්න සහතිාය/බැිංකු ෝප ත/වාහන ිපයාපදිංචි සහතිාය ෝහ  වාහන ආද්ායම් බලපරය 

ෝහ  වාහන  ක්ෂ්ණ සහතිාය  (ව්ග 05 ළ ාළවළව   

 පාසෝල් සිට ඔෝේ ිවවසට පැමිණිෝම් මා්යග සිතියම 



2. ාළවළ පව්ශ්ඛ ආදි ශියය / ශියයවව ඇ වන ි.ියය ඇශ්  ළරුව ඇ - ිපියශ්ගොනු  වග වර්ණය           

(ළමු පවළ)          
 

 ධයදුම්ාරුෝේ උේපැන්න සහතිාය හා යාතිා හැඳුනුකූම්පත 

 ද්රුවාෝේ උේපැන්න සහතිාය 

 විවාහ සහතිාය 

 පාසල් හැ යාෝම් සහතිාය (ශිෂ්ය ාා්යය ද්්ය්නය  

 ධධයාපන සහතිා (පාසල් ාාලය තුළ  

 විෂ්ය සමගාමී යයග්රහණ ිළිබඳ සහතිා හා ධද්ාළ ෝල්ඛන (පාසල් ාාලය තුළ  

 පාසල් ාාලෝයන් පසු ලබා  ති ධධයාපන යයග්රහණ ිළිබඳ ෝත  තුරු 

 පාසෝල් දයුණුව සඳහා ලබාදුන් සහෝය ග ිළිබඳ ෝත  තුරු 

 ආද ශිෂ්ය සිංගම් සාමාජිා කවය ිළිබඳ ෝත  තුරු 
 

3. ළීනළි ක පව්ශ්ඛ ාධ්යවපනය ලබන සු / / සු /විය ඇශ්  ්ශ්ාෝළග ්ශ්ාෝළිපය ඇ ිපියශ්ගොනු  වග 

වර්ණය - (ශ්ගෝ් පවළ) 
 

 ඡන්ද් ත මි නාම ෝල්ඛනෝයත  ිපයාපදිංචි වී  ති ව්යෂ් ිළිබඳ දවුරුම් ප්රාා්නය 

 ග්රාම ිවලධාරී විසින් ිවකු ක ා න ලද් පදිංචි සහතිාය 

 පදිංචි ිලෝම් ත මිාම් ඔේපුව 

 කුලී ිවවැසිෝයකු නම් බදු ඔේපුව(ධයදුම්ප ක රාගන්නා ධවසාන දනෝ  සිට ිදරියට ව්යෂ්යා ාාලයක් 
සඳහා වලිංගු විය යුතුය.  

 ිල්ලුම් ා න ව්යෂ්යට ෝප  ව්යෂ් 05 ා ප කිරු 
  යෝ  ිවල ිවවාසවල පදිංචි නම් ලබාදීෝම් ිපිළය හා වැටුේ විස්ත  

 ත මිාම් ඔේපුව ෝන මැති නම් පදිංචි ස්ථානය තහවුරු කිරීමට ධයදුම්ාරුෝේ සහ ාලරයාෝේ 
උේපැන්න සහතිාය, විවාහ සහතිාය, යාතිා හැඳුනුකූම්පත සහ පාසල් හැ යාෝම් සහතිාය  

 ද්රුවාෝේ උේපැන්න සහතිාය 

 පාසලට පැමිෝණන වැඩිමහල් ද්රුවන්ෝේ උේපැන්න සහතිා 

 වැඩිමහල් ද්රුවන් පාසෝල් ිෝගනුකූම ලබන බවට සනාථ ා න ිපිළ 

(විද්යාලෝයන් ිවකු ක ා නුකූ ලබන ආාෘති පරය සම්ූර්යණ ා  ිදරිප ක ාළ යුතුය.  

 පාසෝල් සිටින සෝහ ද්  / සෝහ ද්රියන් පාසලට ලබාදී  ති යයග්රහණ 

(ෝත  තුරු සනාථ කිරීමට ධද්ාළ සහතිා ිදරිප ක ාළ යුතුය  

 ෝද්මාිළයන් විසින් ද්ැනට පාසෝල් ිෝගනුකූම ලබන තම ද්රුවන් ෝවනුකූෝවන් ලබාදී  ති විවිධාාා  

සහෝය ග ිළිබඳ (ෝත  තුරු සනාථ කිරීමට ධද්ාළ ිපිළ ිදරිප ක ාළ යුතුය  

 පාසෝල් සිට ඔෝේ ිවවසට පැමිණීෝම් මා්යග සිතියම 
 

4. ාධ්යවපන ාිවතයවිංයය යළශ් ක ගාශ්ද පව්ඛ ාධ්යවපනයළ ්ුවමවි බලපවන ආයතනය   වර්ය 

ිණ්ඩලයළ ාය ක තීනී කත ඇශ්  ළරුව ඇ ිපියශ්ගොනු  වගය වර්ණය - (නිඛ පවළ) 
 

 ද්රුවාෝේ උේපැන්න සහතිාය 

 පාසල් ධධයාපනයට සෘවමවම බලපාන ආයතනයා ාා්යය ම්ඩලලෝ  ස්ර   ෝසේවාෝයකු ෝලස ෝසේවා 

ාාලය සනාථ කිරීමට ප කවීම් ිපිළය, ෝල ේ ිළටපත හා වැල රා ගැනීෝම් ිපිළය 

 ව්යථමාන ෝසේවා ස්ථානෝයන් ලබාගන්නා ලද් ෝසේවා සහතිාය 

 දුෂ්්ා  ෝසේවා ාාලය සනාථ කිරීමට ධද්ාළ ිපිළ (ාලාප ධධයාපන ධධයක්ෂ් විසින් සහතිා ාල  

 ිල්ලුම්ප ක රා ගන්නා ව්යෂ්යට ෝප  වස  05 ා ලබා ෝන ග ක ිතිරි ිවවාඩු ිළිබඳ වා්යතාව                          

(B 100- මගින්  

 ග්රාම ිවලධාරී විසින් ිවකු ක ා න ලද් පදිංචි සහතිාය 

 පදිංචි ස්ථානෝ  ත මිාම සනාථ කිරීමට ධද්ාළ ෝල්ඛන  

 කුලී ිවවැසිෝයකු නම් බදු ඔේපුව(ධයදුම්ප ක රාගන්නා ධවසාන දනෝ  සිට ිදරියට ව්යෂ්යා ාාලයක් 
සඳහා වලිංගු විය යුතුය.  

 ධයදුම්ාරුෝේ උේපැන්න සහතිාය හා යාතිා හැඳුනුකූම්පත 

 පාසෝල් සිට ඔෝේ ිවවසට පැමිණීෝම් මා්යග සිතියම 

 ගමන් දු   (ව්යතමාන ස්ර   පදිංචි ස්ථානෝ  සිට ව්යතමාන ෝසේවා ස්ථානයට  ති දු   ිවගමනය කිරීම 

සඳහා මා්යගසථ් මගි ප්රවාහන ධිකාාරිෝ  ිපිළයකින් සනාථ කිරීම වලා වැද්ග කෝේ.  



5. ගාශ්ද ශ්්ේවව ාවයයතව ිත ්්ාවන ිවරුමමු ලීූ  ගවාය / ්ිං්්ාව / වයව්්ාවියත ිණ්ඩල/ගවාය 

බීිංකු නිලධ්වක් ඇශ්  ළරුව ඇ - ිපියශ්ගොනු  වග වර්ණය ( ශ් ොළ පවළ) 

 
 ස්ථාන මාරු ිපිළය 

 නව ෝසේවා ස්ථානෝ  වැල රා  ගන්නා ලද් ිපිළය 

 මුල් ප කවීම් ිපිළය 

 ධයදුම්ාරුෝේ උේපැන්න සහතිාය හා යාතිා හැඳුනුකූම්පත 

 විවාහ සහතිාය  

 ද්රුවාෝේ උේපැන්න සහතිාය 

 ිල්ලුම්ප ක රා ගන්නා ව්යෂ්යට ෝප  ව්යෂ් 05 ා ලබා ෝන ග ක ිතිරි ා ග ක ිවවාඩු ිළිබඳ වා්යතාව 

 ඡන්ද් ත මි නාම ෝල්ඛනෝ  ිපයාපදිංචි වී  ති ව්යෂ් ිළිබඳ දවුරුම් ප්රාා්ය 

 පදිංචි ස්ථානෝ  ත මිාම සනාථ කිරිමට ධද්ාළ ෝල්ඛන (්්ාවන ිවරුවළ ශ්පග ාව ප /) 

 කුලී ිවවැසිෝයකු නම් බදු ඔේපුව(ධයදුම්ප ක රාගන්නා ධවසාන දනෝ  සිට ිදරියට ව්යෂ්යා ාාලයක් 
සඳහා වලිංගු විය යුතුය.  
 

 ග්රාම ිවලධාරී විසින් ිවකු ක ා න ලද් පදිංචි සහතිාය 

 පාසෝල් සිට ඔෝේ ිවවසට පැමිණීෝම් මා්යග සිතියම 

 ගමන්දු  (ෝප  ෝසේවා සථ්ානෝ  සිට ස්ථාන මාරුවීම් ලබා පැමිණ  ති නව ෝසේවා සථ්ානය ධත  දු   

ිවගමනය කිරීම සඳහා මා්යගස්ථ මගි ප්රවාහන ධිකාාරිෝ  ිපිළයකින් සනාථ කිරීම වලා වැද්ග කෝේ. 

 

6. ළියව ්ිග විශ්ේයගතව පදිිංචි සුළ පීමිශ්ණන තීනී කත ඇශ්  ළරුව ඇ - ිපියශ්ගොනු  වග වර්ණය 

( /දු පවළ) 

 ළමයා සමග විෝේ්ගතව සිට පැමිණි බවට ිළිගත හැකි ෝල්ඛන හා විෝේ් ගතවූ ස්වරාවය සඳහන් ිපිළ 

(විෝේ් ගමන් බලපරය  

 ඡන්ද් ත මි නාම ෝල්ඛනෝ  ිපයාපදිංචි වී  ති ව්යෂ් ිළිබඳ දවුරුම් ප්රාා්ය 

 ද්රුවාෝේ උේපැන්න සහතිාය 

 ධයදුම්ාරුෝේ උේපැන්න සහතිාය හා යාතිා හැඳුනුකූම්පත 

 විවාහ සහතිාය 

 ග්රාම ිවලධාරී විසින් ිවකු ක ා න පදිංචි සහතිාය 

 පදිංචි ස්ථානෝ  ත මිාම සනාථ කිරීමට ධද්ාළ ෝල්ඛන 

 කුලී ිවවැසිෝයකු නම් බදු ඔේපුව(ධයදුම්ප ක රාගන්නා ධවසාන දනෝ  සිට ිදරියට ව්යෂ්යා ාාලයක් 
සඳහා වලිංගු විය යුතුය.  
 

 පාසෝල් සිට ඔෝේ ිවවසට පැමිණීෝම් මා්යග සිතියම 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


